
KOMBISTAR



KOMBISTARESPECIFICAÇÕES

Veículo Base

 Volkswagen Kombi

 Comprimento total de 4,5 metros

 Motor 1.4l, EA-111

 Combustível Flex   Gasolina/Etanol

 Câmbio manual de 4 marchas

 Tanque de Combustível de 45L

 Substituição dos bancos da Cabine por 

Bancos em Courvin Personalizados;

 Banco do Passageiro com base giratória.

Montagem Interna

 Revestimento Térmico no piso, teto e nas 

laterais utilizando mantas térmicas 

automotivas e placas de XPS;

 Piso em compensado Naval com 

revestimento em laminado Vinílico no padrão 

madeirado;

 Revestimento do teto em Courvin Náutico na 

cor Branca;

 Mobiliário em compensado naval e 

revestimento em Fórmica® com duas opções 

de acabamento;

 Porta dos Mobiliários em acabamento LACCA 

e fecho de pressão;

 Tampo do gabinete de em Staron® Branco

 Sofá Cama no padrão Rock Roll Bed;

 Estofados do sofá com 12cm de espessura, 

densidade 28 e revestimento personalizado;

 Banco individual removível com estofado 

personalizado;

 Mesa com pé removível;

 Cortina interna Black-out;

Itens de Cozinha

 01 Cuba Redonda em inox de 30cm com 

torneira em inox;

 01 Cooktop 2 bocas em inox;

 01 Frigobar 80L 220v;

Sistema de Água e Esgoto

 Tanque de água limpa com capacidade de 

40L com medidor de nível;

 Tanque de água servida com capacidade de 

40L cm medidor de nível;

 Rede de água utilizando sistema PEX®

 Rede de Água Servida com tubos de PVC e 

mangueiras sanfonadas;

 Válvula Importada Valterra® para 

esvaziamento da caixa de Água Servida;

 Mangueira para esvaziamento do tanque de 

água servida com 6m de comprimento;

 Mangueira Lonada com adaptador e 

comprimento de 15m para abastecimento de 

água;

 Bomba d’água importada Shurflo® de 

3.0GPM 12v

 Entrada de água para abastecimento do 

tanque;

 Entrada de água direta com by-pass da 

bomba pressurizada;

 Ducha higiênica instalada na porta de 

entrada;

Sistema Elétrico

 Rede interna da Casa em 220v;

 Transformador 110v/220 para conectar a 

casa em rede externa 110v

 Tomada para entrada de energia

 Bateria em Gel VRLA 12v – 220Ah

 Isolador de bateria para carregamento da 

bateria durante viagem;

 Inversor Senoidal Onda Modificada 1000w

 Quadro de disjuntores bifásicos para rede 

elétrica 220v

 Caixa de fusíveis para rede elétrica 12v

 Chicotes elétricos utilizando cabos flexíveis e 

conectores homologados;

 Cabo de alimentação de energia com 15m 

de comprimento;

 Quadro de disjuntores bifásicos para 

rede elétrica 220v

 Caixa de fusíveis para rede elétrica 12v

 Chicotes elétricos utilizando cabos 

flexíveis e conectores homologados

 Tomadas padrão nacional

 Cabo de alimentação de energia com 

15m de comprimento;

 Iluminação de Ambiente e dos móveis 

em LED;

 Interruptores “touch” dimmerizável;

Rede de Gás

 Rede de gás utilizando mangueiras 

padrão PEX®

 Suporte para 1x Botijão P5

 Regulador de gás com manômetro 5/8”

 Registro esférico geral;

VALOR DA MONTAGEM: R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais)

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias

OPCIONAIS: 
Sanitário Porta Potti Dometic 9l +R$ 1.100,00;
Chuveiro na Traseira c/ cortina +R$ 520,00;
Aquecedor de água Atwood 22l +R$ 2.200,00;
Teto Elevadiço com cama +R$ 9.500,00;
TV Led 16” e antena digital +R$ 1.500,00;
Rack de Teto c/ escada +R$ 1.200,00;
Toldo Lateral 2,5mX2,5m c/ suportes +R$ 1.940,00;
Toldo Asa de Morcego c/ Suportes +R$ 2.200,00;
Engate Removível p/ reboque +R$ 720,00;
Climatizador de Teto 12v +R$ 1.660,00;
Ar condicionado de Cabine +R$ 5.200,00;
Kit Sistema Solar 150w +R$ 1.800,00;
Upgrade - Geladeira 80l Dometic 12v +R$ 4.200,00;


